
 

Μοίρες, 14 Μαΐου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: "Άμεση κινητοποίηση των Εθελοντών Σαμαρειτών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. 

Μοιρών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μετανάστες στους Καλούς Λιμένες" 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης, φροντίδας και μεταφοράς των 

μεταναστών που εντοπίστηκαν σε ακυβέρνητο σκάφος, ανοικτά της Κρήτης, τη Δευτέρα 7 

Μαΐου 2018.  

Νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας και μετά από επικοινωνία με τις αρχές, υπήρξε άμεση 

κινητοποίηση του Σώματος Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού 

Τμήματος Ε.Ε.Σ. Μοιρών. Συγκεκριμένα, στις 6:30 μ.μ., ομάδα 28 εθελοντών βρισκόταν ήδη σε 

ετοιμότητα να αναλάβει δράση με τη λήψη των απαραίτητων οδηγιών ενώ άμεσα 

συγκεντρώθηκε όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την υγειονομική κάλυψη των 50 

ανθρώπων που επέβαιναν στο πλοίο και τη διανομή βασικών ειδών, όπως ρουχισμού και 

αλουμινοκουβερτών. Παράλληλα, υπήρξε η κατάλληλη προετοιμασία για την προσφορά 

αφεψήματος και τροφής, καθώς δεν ήταν γνωστή η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι 

επιβαίνοντες, αλλά ούτε και ο χρόνος παραμονής τους στο λιμάνι έως τη μετάβασή τους στην 

πόλη του Ηρακλείου.  

Στις 8 μ.μ., μετά τη ρυμούλκηση του σκάφους στους Καλούς Λιμένες και την κλήση για 

συνδρομή από τη Δημοτική Αρχή, ξεκίνησε η πρώτη αναγνωριστική ομάδα Σαμαρειτών ενώ 

στις 9:30 μ.μ. αναχώρησε μία δεύτερη, δεκαπενταμελής ομάδα, για την οργάνωση και το 

στήσιμο των υποδομών. Παράλληλα, μία τρίτη ομάδα 10 ατόμων βρίσκονταν σε ετοιμότητα σε 

χώρο του Σώματος Σαμαρειτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Τμήματος Μοιρών για να 

αντικαταστήσει ή να συνδράμει όσους ενεργούσαν στο πεδίο, εφόσον αυτό κρινόταν 

απαραίτητο.  

Στις 23:30 το βράδυ, οι Εθελοντές Σαμαρείτες ξεκίνησαν να παρέχουν τις Πρώτες Βοήθειες σε 

όλους τους επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων σε δύο γυναίκες και 7 ανήλικους. Να σημειωθεί 

ότι οι περισσότεροι παρουσίαζαν συμπτώματα υποθερμίας ενώ χρειάστηκε η μεταφορά δύο 

ατόμων με φορείο για την παροχή Πρώτων Βοηθειών. 



Η επιχείρηση έληξε στις 2:30 τα ξημερώματα της Τρίτης, με την επιστροφή των Εθελοντών 

Σαμαρειτών στο κτίριο του Ε.Ε.Σ. Μοιρών για τον απολογισμό της επιχείρησης. Η επικοινωνία 

συνεχίστηκε ωστόσο, καθώς τη σκυτάλη ανέλαβε το Σώμα Σαμαρειτών Διασωστών και 

Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Ηρακλείου, δεδομένου ότι οι μετανάστες 

είχαν μεταφερθεί σε χώρο του ΟΛΗ για τη διαδικασία της ταυτοποίησης προτού  

αναχωρήσουν για την Αθήνα. 

 


